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De dupã dealuri arse ºi trudite,
Înalþã creste albe nori de plumb.
S-adunã-n iarbã umbre încâlcite
ªi, aspru, geme vântul prin porumb.

Câmpia de paraginã ºi scrum
Întinde braþe lungi de colb în drum,
Apoi îºi strânge sufletu-n pãduri,
Cãscând în râpi dogoritoare guri...

Dar norii sterpi coboarã-n depãrtare,
ªi-abia vibreazã dincolo de zare
Un tunet lung, cu prãbuºiri de stâncã...
Iar soarele s-aratã alb ºi mat,

ªi-ntâia razã de luminã pare
Un fulger mort, ce rãtãceºte încã
Pe câmpul prãfuit ºi resemnat.

Mare „kalhoz” (2). Un biet caiet-vocabular
Vasile Stati, în prefaþa de la ºugubãþul sãu „Dicþionar moldovenesc-românesc”, se chinuie sã

demonstreze cã limba vorbitã de noi azi a fost opera moldovenilor, iar valahii au furat-o, precum
furã cãþeii ouãle de la cloºcã. Pe ardeleni ne scoate din ecuaþie, ca ºi cum nicicând n-am fi existat.
Precum în jocul „De-a hoþii ºi vardiºtii”! Adicã minte infantilã, crudã, înainte sã deprindã primele
noþiuni în învãþãmântul preºcolar. Se preface dumnealui sã nu ºtie cã limba românã (de la Roma, d-
le Stati, de la pãrinþii noºtri, ai tuturor românilor!) este moºtenitã ºi cã s-a dezvoltat cu mici
diferenþieri pe regiuni istorice în graiuri, numite uneori chiar limbi, pânã a nu apare conºtiinþa unitãþii
neamului. Parcã era moldovean cel care spunea cã „toþi de la Râm ne tragem”! Râm înseamnã Roma,
d-le Stati, nicidecum Moscova. Îmi cer iertare cã l-am inclus pe autor în rândul naivilor, al
necunoscãtorilor, al pruncilor încã nepricepuþi. Aºa ar fi dacã nu ar exista o vinovãþie perversã, pe
cât de lipsitã de orice criteriu logic (nu îl mai numesc ºtiinþific, pentru cã este prea mult!), pe atât de
obraznicã ºi cu obiective politice bine conturate.
Curiozitatea mea a mers totuºi mai departe, bãnuind cã voi avea de-a face cu un dicþionar etimologic,

cu articole încercând sã demonstreze o anumitã origine a cuvintelor, cât ºi posibila lor evoluþie, în
chip de argument. Ar fi fost un demers lingvistic, indiferent în folosul cãrei teorii l-ar fi utilizat.
Apoi, credeam, în marea mea naivitate, cã ar putea sã îºi alcãtuiascã dicþionarul folosind metoda
frazeologicã, adicã diferenþierele semantice în contexte, în expresii ºi locuþiuni, cu urmãrirea ariei de
rãspândire, dacã tot rupe ºi vrea sã izoleze o regiune geograficã din harta rãspândirii acestui neam.
Nimic din toate acestea! Aºa-zisul dicþionar nu depãºeºte nivelul unui caiet-vocabular de ºcoalã
elementarã( ex. ”ataman m. – cãpetenie a cazacilor”, „baba Dochia f. – fiinþã miticã”, „buf interj. –
zgomotul unei cãderi”, „caras m. – peºte de baltã”).
În primul rând, este un numãr foarte mic de cuvinte pentru ceea ce ar vrea sã se numeascã o limbã

distinctã. La prima ediþie a avut 19.000 de cuvinte, iar la a doua a mai crescut cu 4.000, câtã vreme
un dicþionar care ar fi de luat în seamã (þinând cont ºi de miza pe care o are) porneºte de la vreo
60.000 de cuvinte. Apoi, pune pe seama aºa-zisei limbi moldoveneºti cuvinte comune tuturor
vorbitorilor de limbã românã. Sã admitem cã valahii/ bucureºtenii le-or fi furat pe la vreun iarmaroc,
dupã spusa autorului, pentru cã aºa sunt ei, mai îndrãzneþi. Dar noi, ardelenii, de ce le folosim,
pentru cã mari tâlhari nu ºtiam cã suntem? Vasile Stati ia pur ºi simplu un cuvânt, trage o liniuþã ºi
trece în dreptul lui un sinonim. Nu este nevoie sã treci de nivelul ºcolii primare ca sã întocmeºti un
astfel de vocabular ( a se vedea exemplele de mai sus!). Se înþelege cã introduce ºi toate regionalismele
care îi ies în cale,inclusivcuvinte ruseþti.. Alteori le încurcã, dacã þii cont cã primul cuvânt ar fi cel
moldovenesc („cãmeºã f. – rubaºcã”). Numai cã, în marea sa generozitate, d-l Stati are grijã, de câte
ori i se iveºte prilejul, ca sinonimul sã fie luat din argoul simpaticilor noºtri conlocuitori, al þiganilor,
dar ºi din regionalisme asimilate de la alte minoritãþi. Þinteºte bine „omul de ºtiinþã”, nu!?
Unde mai pui faptul cã citeazã mari personalitãþi ale literaturii române, dupã metoda binecunoscutã

a decupajului ºi recompunerii pe bucãþele în scopul urmãrit. Îi amintesc autorului acestui vocabular
cã în 1941, George Cãlinescu, citat ºi de tovãrãºia sa, scria în „Prefaþã” la cunoscuta sa „Istorie a ...”
cã literatura este „cea mai clarã hartã a poporului român”: Eminescu în Bucovina, Hasdeu în
Basarabia, Bolintineanu în Macedonia, Slavici la graniþa de Vest, Coºbuc ºi Rebreanu în preajma
Nãsãudului, Maiorescu ºi Goga pe lângã Oltul ardelean sunt eternii noºtri pãzitori ai solului
veºnic.”
(finele urmeazã)

Andrei Moldovan
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În ultimii ani, vocea criticã a lui Andrei Moldovan a devenit tot
mai distinctã în peisajul literar autohton. De la Erezii lirice (2004),
Aruncarea în haos (2004), „Întâmplãri literare (2005), Butelia cu
oxigen. Consemnãri critice (2010), Poeþi români de azi. Alte erezii
(2011), Efemeride (2016) ºi pânã la recenta sa carte Consemnãri
critice (Cartea Româneascã, 2017) - fãrã a ignora studiile consacrate
lui Coºbuc (vezi Coºbuc sau lirismul pragurilor, ediþia I în 1997,
ediþia a II-a, revãzutã ºi completatã, 2012) ºi Rebreanu (vezi Liviu
Rebreanu prin el însuºi, în colaborare cu Niculae Gheran (2008), ºi
Un Rebreanu hãituit (2013) - critica sa deliberativã s-a impus prin
rigoare analiticã, onestitate ºi responsabilitate în ciuda opiniei unor
cârcotaºi dâmboviþeni superficiali, care nu acceptã nici în ruptul
capului cã ºi în provincie se pot naºte valori. Inamic al cliºeelor
banale, gratuite, el a avut dintotdeauna sentimentul obiectivitãþii ºi
rãspunderii în spatele fiecãrui cuvânt aºezat parcimonios, dar cat-
egoric, înaintea cititorului mai mult sau mai puþin avizat.

Din raþiuni economice, reduc cele opt secþiuni ale volumului
Consemnãri critice la patru: una dedicatã cãrþilor de criticã ºi istorie
literarã, una prozatorilor ºi dramaturgilor, alta poeþilor ºi o alta
literaturii de frontierã.

În Orizonturi ale teoriei ºi istoriei literare ºi Dimensiuni ale
criticii literare criticul se ocupã de scrierile lui Gheorghe Perian, Ion
Simuþ, Cornel Ungureanu, Cãlin Crãciun, Nicolae Steinhardt ºi Ioan
Oarcãsu. Cartea lui Gheorghe Perian Ideea de generaþie în teoria
literarã româneascã. Jules Petersen, Generaþiile literare  face
trimitere la publicarea într-un singur tom a douã cãrþi de autori diferiþi,
care aglutineazã aceeaºi temã, dupã cum reiese ºi din titlu: generaþiile
literare. Andrei Moldovan esenþializeazã opiniile profesorului clujean
despre studiul lui Mircea Vulcãnescu (Generaþie, publicat în revista
Criterion în 1934, în care acesta acordã importanþã prea mare influenþei
pe care o exercitã evenimentul istoric ºi situaþia socialã asupra
oamenilor dintr-o epocã, dar ºi cã (…) a neglijat aproape în totalitate
problema conflictelor dintre generaþii.), Tudor Vianu (Generaþie ºi
creaþie din 1936, unde „esteticianul mizeazã pe raporturi de
continuitate între generaþia moºtenitã ºi generaþia moºtenitoare ºi
promoveazã ideea de generaþie de creaþie, considerând negativismul
manifestat de mai tinerii scriitori (…) drept forme de barbarism”),
P. P. Negulescu (cel care a dat întâietate generaþiei vârstnice în
discursul de recepþie în Academia Românã din 1941, intitulat Conflictul
generaþiilor ºi factorii progresului), Mircea Martin (care se apropie
de opinia lui Vianu cu privire la generaþia creatoare, fãrã diferenþieri
de vârstã, animatã de idealuri comune în opul Generaþie ºi creaþie
din 2000), Mioara Apolzan (cu studiul Problema generaþiilor literare
din punct de vedere sociologic din Revista de istorie ºi teorie literarã,
nr. 2, 1974, în care avanseazã idei fragile, de cele mai multe ori
bazate pe criterii extraestetice (sociale ºi politice)). A. M. evidenþiazã
delimitãrile teoretice necesare, fãcute de Gheorghe Perian, între grup,
ºcoalã literarã ºi generaþie.

Întrebãrile, unele dintre ele retorice, pe care le stârneºte cronica
profesorului Moldovan, cu privire la existenþa unei noi generaþii
literare, sunt, cu certitudine, justificate: a îmbogãþit limba noastrã ori
nu, este nevoie sã revizuim direcþii majore din cultura românã, media
contemporanã stopeazã înnoirile în literaturã, optzecismul a influenþat
sau influenþeazã generaþiile ce i-au urmat, se poate vorbi de o
globalizare ºi la nivelul generaþiilor literare?

Ion Simuþ beneficiazã de douã cronici la aceeaºi carte: Vãmile
posteritãþii (ed. Academiei Române, 2012), una intitulatã Actualitatea
teoriei ºi istoriei literare ºi o alta, Un reper, care vine ca o completare
celei dintâi. Dintre toate personalitãþile prezentate, A. M. apreciazã
capitolele dedicate lui Eugen Lovinescu (al cãrui discipol lucid,
iscoditor ºi prudent este ºi I. S.), Liviu Rebreanu (este sesizat
sentimentul de dezvinovãþire ºi ispãºire care ar sta la baza creaþiei
scriitorului ardelean), Tudor Arghezi (caracterul proteic al operei

„ C o n s e m n ã r i l e  c r i t i c e ”  î n  a p ã r a r e a  v a l o r i l o r  e s t e t i c e
argheziene, care are ºi un rol terapeutic asupra sa) ºi Mihail Sadoveanu
(cãruia îi consacrã numeroase pagini referitoare la activitatea sa
francmasonicã).

În continuare, este supus atenþiei lectorului volumul Istoria secretã
a literaturii române de Cornel Ungureanu (ed. Aula, 2007), menit –
zice A. M. – sã satisfacã gustul pentru senzaþional al unei generaþii
grãbite ºi-i apreciazã caracterul viu ºi dinamic prin alegerea unor
episoade incitante din viaþa autorilor români (Alecsandri n-a avut o
concepþie unitarã asupra vieþii, dat fiind faptul cã pãrinþii erau boieri
supuºi încã Înaltei Porþi Otomane, iar obiºnuinþele franþuzeºti nu
eliminau fidelitãþile orientale; el coresponda în limba francezã, dar
acasã, pe româneºte, foloseºte alfabetul chirilic, sau, ajungând la
Napoleon al III-lea, ca emisar al lui Cuza, el nu discutã în numele
unei þãri care ºi-a asumat independenþa, ci doar despre una care
vrea sã-ºi schimbe stãpânul). Despre Inochentie Micu-Klein spune
cã este omul politic cel mai important pe care l-a dat pãmântul
transilvan. Când vine vorba de Eminescu ºi Slavici, A.M. se asociazã
cu C. Ungureanu când acesta amendeazã gratuitãþile ºi spectaculosul
în contextul realitãþilor ºi tendinþelor politice ale vremii.

Din volumul Etnocritica de Cãlin Crãciun (ed. Paralela 45, 2013)
sunt reþinute cele trei componente ale fondului spiritual din literatura
românã: arhaicã, occidentalã ºi balcanicã, care, interacþionând între
ele, vor da componenta esteticã. Autorul le analizeazã judicios,
apreciind rigoarea ºtiinþificã a lui C.C., prospeþimea discursului,
fineþea observaþie a detaliului (vezi comentariile la „Pãdurea
Spânzuraþilor”, episodul iritãrii lui Apostol când îºi aude ordonanþa
cântând un cântec de la noi sau la nuvela Copil schimbat de Pavel
Dan, când vine vorba de componenta arhaicã); în ceea ce priveºte
componenta occidentalã, aceasta este identificatã de timpuriu la:
cronicari, Dosoftei sau Costache Conachi, iar cea balcanicã, - respinsã
de un Eugen Negrici sau C-tin Ciopraga -, este regãsitã în literatura
citadinã. Andrei Moldovan amendeazã poziþia blândã a lui Cãlin
Crãciun în privinþa literaturii proletcultiste, menitã sã îndobitoceascã
cititorul sau ascultãtorul, însã va rãmâne impresionat de rafinamentul
ºi spiritul academic al lucrãrii comentate, cãci, nu întâmplãtor îl va
pomeni din nou când va scrie despre „inventarierea” lui Claudiu
Turcuº (vezi Vatra, nr. 3/2009) referitoare la noul val de critici afirmaþi
dupã 1990, în care mai sunt citaþi ºi comentaþi: Daniel Cristea-Enache,
Iulian Baicus, Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Antonio Patraº,
Adrian Lãcãtuº, Ion Pop Curseu, Radu Vancu, dar ºi: Horea Poenar,
Alexandru Matei, Andrei Simuþ, Cãlin Teutiºan, Adrian Tudorachi,
Bogdan Creþu, Mihaela Ursa, Simona ªora, lucru îmbucurãtor,
majoritatea fiind universitari.

Lui N. Steinhardt îi este comentatã cartea Articole burgheze (ed.
Polirom, 2008), accentul cãzând pe poziþia antisocialistã a autorului
Jurnalului fericirii, exprimatã tranºant în studiul Socialismul,
apãrãtor al libertãþii. În opinia lui Steinhardt, doctrina socialismului
este opusã iniþiativei private, proprietãþii individuale, libertãþii de acþiune
a omului considerat ca element autonom, idei promovate de liberali; în
consecinþã, socialismul este falimentar ºi retrograd, neavând nimic
comun cu ideea de libertate, dimpotrivã, este vãzut ca un frate geamãn
cu fascismul, la rândul sãu pus la zid în articolul Diavolul prezent sau
Malaparte în faþa rãzboiului (publicat în R.F.R., în 1947).

Dintre dramaturgii recenzaþi cu acribie de autorul Consemnãrilor
critice îl amintesc pe Dumitru Radu Popescu cu piesa de teatru Ca
frunza dudului din rai (publicatã în revista Teatrul, nr. 11, noiembrie
1981), cãreia îi comenteazã douã cronici semnate de C-tin Mãciucã
ºi Victor Parhon, referitoare la punerea în scenã de cãtre Cãtãlina
Buzoianu (la Teatrul Mic, 1982) ºi Ioan Ieremia (la Teatrul Naþional
din Timiºoara, 1983), A. M. fãcând ºi o paralelã între mitul Medeei
lui Euripide ºi protagonista piesei, Marghioala, care „ucide ca sã-ºi
urmeze iubirea/iubitul, dar este umilitã ºi abandonatã de soþ (Ionel)
pentru o femeie mai tânãrã (Dida). Atât fiica, Romaniþa, cât ºi tânãra
mireasã sunt sacrificate pentru a-i produce lui Ionel o imensã
suferinþã. Celelalte personaje introduse în piesã, Viana ºi Liana, au
„rol de comentatori, precum corul antic sau groparul din Hamlet”,
Cristofor, orbul, are replici cu tonalitãþi de poem tragic, ale lui Þiclete
frizeazã absurdul, Cleopatra are potenþial diabolic, iar Dida este de
o vulgaritate brutalã dezarmantã. Dincolo de reproºurile de conþinut
cu privire la aglomerarea aspectelor din perioada ceauºistã, autorul
vede în aceastã piesã o expresie modernã a tragediei în literatura
contemporanã.

Existã ºi câþiva prozatori care sunt trecuþi prin furcile caudine ale
lui Andrei Moldovan. Primul este Niculae Gheran cu al sãu Arta de
a fi pãgubaº, devenit între timp tetralogie, care stabileºte tranºant,
cu argumente critice profesioniste, cã nu este vorba de o carte de

amintiri, ci de un roman memorialistic (Oricât de fidel ar fi autorul
faþã de evenimentele ce le evocã, ele sunt atinse de subiectivismul (nu
în sensul depreciativ al cuvântului) fiinþei creatoare). Comentariile
propriu-zise ale lui A.M. sunt savuroase, pline de umor ºi ironie
aidoma prozei lui Gheran, care izbuteºte sã treacã din imediat în
durabil, rãspunzând astfel unei cerinþe esenþiale a oricãrei opere de
artã. Urmãtorul este Ion Groºan cu volumul de povestiri Lumea ca
literaturã (ed. Polirom, 2014), în care, cu un neasemuit talent, acesta
transformã personaje reale în personaje literare, ludicul ocupând un
loc fruntaº.  Radu Mareº este surprins în trei ipostaze: ca prozatorul
de necontestat al Bucovinei prin romanul Când ne vom întoarce (ed.
Limes, 2010), printr-o radiografie a epocii contemporane, cuprinsã
de entropie, ºi o justificare scepticã a existenþei tatãlui în faþa fiului în
Deplasarea spre roºu (Ed. Polirom, 2011) ºi în Sindromul Robinson
(ed. Polirom, 2014), care cuprinde patru proze scurte (O bãtaie în
uºã, Sindromul Robinson, Antimetafizica ºi Linii ºi cercuri) ce trateazã
aceeaºi temã: solitudinea mai mult sau mai puþin cronicizatã, fãrã a
se gãsi leacuri pentru aceasta. Demersul critic în lumea prozatorilor
continuã cu Radu Þuculescu, - autor (de talie europeanã) a ºase cãrþi
de prozã scurtã, opt romane, douã de teatru, unul de jurnale, unul de
cronici dramatice ºi unul de publicisticã -, ce  se numãrã printre
preferaþii lui Andrei Moldovan, prezentat ca nuvelist cu Scorpionul
galben (ed. Charmides, 2013), povestiri scrise în registre poietice
diferite, cu profile umane emblematice (vezi turnãtorul Floricel Laºcã
din Iubiþi-mã chiar dacã put sau onesta Betina, handicapata, din
Viaþa într-o rochie de bal) ºi romancier cu Mierla neagrã (ed. Cartea
Româneascã, 2015), roman scris într-o gamã stilisticã de o foarte
mare diversitate, cu o viaþã dramaticã de internat ceauºist în Clujul
de altãdatã, din care nu lipseºte, fireºte, pitorescul Lulu.

O pondere importantã, din cartea vizatã aici, este acordatã poeziei.
În atenþia criticului intrã urmãtorii poeþi, (fiecare recenzat cu cel
puþin o carte): Teohar Mihadaº, Mircea Ivãnescu,Valeriu Matei, Ilie

Tudor Zegrea, Olimpiu Nuºfelean, Gabriel Chifu, George Vulturescu,
Vasile Muste, Liviu Ioan Stoiciu, Cãlin Vlasie, Cassian Maria
Spiridon, Kocsis Francisko, Matei Viºniec, Ioan Es. Pop, Dan
Coman, Medeea Iancu, Andrea Hedeº, precum ºi Daniel D. Marin
cu volumul Poezia antiutopicã. O antologie a douãmiismului
românesc (ed. Paralela 45, 2010).

În ultima secþiune a cãrþii, Literatura de frontierã, sunt prezentaþi:
Ioan Pintea cu Proximitãþi ºi mãrturisiri. Jurnal (ed. Humanitas,
2012), Adrian Podaru cu „Ioan Gurã de Aur, Omilii la statui” (ediþie
bilingvã, Studiu introductiv, traducere ºi note de A. P. ed. Polirom,
2011), Teodor Tihan cu cartea de interviuri Prin anotimpurile de azi.
Întrebãri. Reacþii. Atitudini (ed. Eikon, 2013) ºi Mircea Petean cu
jurnalul de cãlãtorie La drum (ed. Limes, 2016).

Apãrãtor al valorilor estetice, de la debut ºi pânã în prezent,
Andrei Moldovan ºi-a pãstrat aceeaºi înaltã þinutã intelectualã ºi
moralã, nu o datã declarându-se inamic al vulgaritãþii, al
spectacularului, al impresionismului ieftin ºi al superficialului, atât
în critica ºi istoria literarã, cât ºi în beletristicã, dovedind de fiecare
datã o probitate ºtiinþificã a argumentãrii de netãgãduit.

Icu Crãciun
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Elena M. Cîmpan traduce din BIRGIT VAN DER LEEDEN
          Birgit Van Der Leeden s-a nãscut la 29 octombrie 1955, în Wuppertal, Germania. A studiat germanisticã ºi geografie în Münster. Este profesor. Între 1994 ºi 1998 a fost la ªcoala
germanã din Stockholm.  Din vara lui 2013, este consultant de specialitate pentru limba germanã în Transilvania, România. A publicat, printre altele, „Schweden”, un „portret”  despre
cultura ºi civilizaþia suedezã ºi prozã scurtã în revistele de literaturã germane. Distinsã, printre altele, cu premiul pentru literaturã Herder, 2003, ºi cu Werkstattpreis din Viena, 2010.
          Proza scurtã,  „Die tragende Wand” ( „Peretele care se trage”) ,a fost distinsã cu premiul „Wekstattpreis” din Viena, în 2010, ºi face parte din antologia „Süchtig nach den
Worten”, Lyrik & Proza, 2013,  apãrutã la GEDOK Schleswig- Holstein, o importantã reþea care cuprinde literaþi ºi artiºti.

Prezentare E. M. C.

 Ferestrele acoperite cu mai multe rânduri de tul atrãgeau
privirea în mod sigur nu doar pe dinafarã, ci ºi pe dinãuntru.
Peste ani, locuitorilor casei le producea o indignare, care
parcã îi þinea laolaltã. Eu locuiam alãturi. Apropierea mea
era una acusticã. Dupã perete, domnul Luhn cânta muzicã
de camerã. Mai ales în acea profunzime a nopþii, ce nu-ºi
afla consolare, nici din ecourile serii, nici din anticipãrile
dimineþii. Bucãþi din sonate, concerte la vioarã ºi coruri. Atât

fragmente care cereau o schimbare de stãri, mai înalte ºi
mai dificile, cât ºi cântece simple, a cãror vibraþie dizolva
contururile obiectelor. În pauze, urmau sunete zbuciumate,
cãrora nu le puteam defini existenþa. Pãrinþii mei se enervau
când le povesteam despre acestea ºi au propus un schimb
de camere, cu care eu nu am fost de acord. De la ºapte ani
am început sã fac o gaurã în tencuialã, ca sã pot sã ajung
cândva de partea cealaltã. Pe atunci, tatãl meu râdea ºi
spunea cã între domnul Luhn ºi noi s-ar afla un perete care
se trage.
      Când mã trezeam, aveam liniºtitorul sentiment cã viaþa
curgea mai departe. Niciodatã ziua nu murea. Aºa eram eu,
aºternutã în muzicã, o copilãrie întreagã. Când dormea
domnul Luhn nu ºtiu. Oamenii din casã cobeau cã ar fi
acceptat în orchestra de amatori a oraºului, pe ultimul pupitru
al viorii a doua. Eu, în schimb, îl luam drept virtuoz ºi doream
sã fac ore de vioarã. Acum, tatãl meu nu mai râdea. Pãrinþilor
mei la era peretele dinspre domnul Luhn prea subþire ºi
cãutau sã-mi respingã dorinþa sub un pretext oarecare. Nu
ºtiu dacã ei se gândeau serios la o posibilã trecere prin
spaþiu.
      Era mic ºi monosilabic precum numele lui. Niciodatã nu
primea vizite, da, nimic peste o legãturã telefonicã, aºa a
hotãrât. Numai cu mine sta de vorbã ocazional pe stradã ºi
mã asigura cã va cânta mereu numai cu amortizorul, în
surdinã, ca sã nu-mi deranjeze liniºtea nopþii. Timpul marilor
lui apariþii pe scenã era oricum trecut.
      Mai târziu am aflat cã era contabil. Eram dezamãgitã.
Ce-i drept, nu prea aveam habar ce fãcea un contabil, dar
îmi închipuiam cã e ceva cu totul lipsit de pasiune. Poate de
aceea târia vioara cu el, ca ºi când ar fi mers cu ea de mânã.
Câteodatã pãrea cã alunecã pe gheaþã ºi îºi întindea
mâinile ca-ntr-un echilibru. Poate cã puternicul corp muzical
îi împrumuta omului slab o cantitate cu care sã se poatã
compara. Apoi arãta din nou de parcã ar vrea sã þinã vioara
în mânã ca un baston de dirijat.
      Luhn ajunse la vârsta la care strãdaniile nu-i mai foloseau
la nimic, doar îi amânau cãderea. Cãderea timpurie a pãrului
l-a fãcut pe contabil sã nu se mai gândeascã la acest lucru.
Proporþional, cu cât eu deveneam mai mare, el se fãcea
mai mic. Încerca tot mai puþin sã fie drãguþ cu mine. El ºtia

PERETELE CARE SE TRAGE
(Die tragende Wand)

bine cã oamenii mici nu puteau sã fie drãguþi fãrã sã se
strãduiascã mai mult. ªi cei în vârstã cu atât mai puþin. Mai
ales faþã de sexul opus.
     Într-o zi a sunat la el. Am tras cu urechea atenþi, pentru cã
nu cunoºteam soneria de la uºa lui. A sunat repetat. La a
cincea sau a ºasea oarã, mama a apãsat pe clanþã ºi s-a
înfiinþat în casa scãrilor. Eu am urmat-o. Tata era într-o
delegaþie ºi nu ne putea apãra la nevoie, chiar dacã eu
aºteptam sã se întâmple. Eram uºuratã când numai o
persoanã urca scãrile. ªi cã aceastã persoanã nu era
bãrbat.
      Era o apariþie dintr-o altã lume. O divã. Neobiºnuit de
mare ºi de frumoasã. Nu pãrea sã fie nevinovatã de
frumuseþea ei. Asta-mi plãcea la ea. Dar nu era potrivitã
pentru casa noastrã. ªi deloc în faþa uºii lui Luhn. Femeia
ºtia ceea ce ºi noi ºtiam: cã el era acasã. Nu era necesar
sã fie insistentã. Mai degrabã mi se pãrea a fi inaccesibilã.
Inaccesibil însã rãmânea Luhn, în timp ce el nu deschidea.
În schimb, insistentã era femeia, care bãtea la uºã, ca ºi
cum bãtutul ar fi fost un semnal  mai obligatoriu decât
soneria, ºi care apoi se uita prin vizor. În imaginea ei, noi
eram de partea cealaltã, care crãpam uºor uºa, ca un fel de
putere supremã peste locuinþa lui Luhn. Lumina galbenã
de pe casa scãrilor pãrea sã se intensifice ºi cu timpul
fãcea ca totul sã devinã rânced. Chiar ºi aceastã frumoasã
femeie. Când noi am vãzut cã ea a renunþat ºi cã uºa de jos
s-a deschis, imediat umbra lui Luhn a trecut repede prin
hol. Mama n-a vorbit cu el.
    Noaptea, m-am trezit dupã un ciocãnit ºi un scârþâit,
urmate de o liniºte neobiºnuitã. Liniºtea a durat. Neliniºtitã,

eram atentã în
d i m i n e a þ a
urmãtoare, dacã
Luhn pãrãsea casa
ca de obicei. A fãcut-
o.
      Cântatul la vioarã
însã s-a potolit
începând din
aceastã zi. Deodatã,
noaptea, eu
ascultam liniºtea.
Era aºa de tare,
încât nu puteam sã
dorm. În zadar
aºteptam mica
muzicã de noapte.
ªi zgomotele zilei
sunau aºa, de parcã
erau natura care
curge. Mai încet. Mai
ºovãit. Poate cã ziua
nu fusese decât
anexa cântãrii.

Câteodatã mama mirosea în faþa uºii lui.
     Acest miros ciudat, spunea ea. Nu putea fi un miros urât
de putrefacþie. Gândeam pe atunci. În cele din urmã, Luhn
mergea mai departe, zi de zi ºi noapte de noapte.
      Luni mai târziu m-au ajuns grijile. Într-un sfârºit de
sãptãmânã am observat tãcerea totalã a peretelui. Toate
zgomotele au murit. Dacã mã gândeam înapoi, peretele
devenise mut de mai multe zile. N-am mai auzit nicio
miºcare în faþa uºii. Constatarea mea venea cu o oarecare

întârziere, ca atunci când ceva destinat a fi de neobservat
începe deodatã sã i se simtã lipsa. Nopþile ascultam liniºtea,
în timp ce nu mã miºcam, respiraþia mi se oprea ºi puneam
uneori urechea de perete ca un stetoscop. Încercam sã
cercetez dacã într-un strat adânc al acestei liniºti nu se afla
o ultimã ezitare. Apoi mi-am dat seama cã liniºtea era pe
cât se poate de adevãratã. Dacã domnul Luhn trãia, ea era
un moratoriu.  Mai clar el nu putea sã vorbeascã. Trebuia sã
acþionez. Cum lipsa lui era simþitã ºi de la birou,
administratorul a dispus sã se spargã uºa.
      Luhn trãia. Adicã, trupul lui. Aºa stând lucrurile, el nu era
în pericol. Din pragul uºii observam cum era tras afarã pe o
targã. Buzele-i tremurau; nu era în stare sã vorbeascã. În
opoziþie cu imaginea ciudatã ºi aranjatã a lui Luhn, camerele
depozitau resturi ºi gunoaie. Adãposteau ceea ce devenea

alterabil ºi de nesavurat.
Fructe ºi pâine mucegãite.
Ambalaje a tot ce se
consumase. Luhn e beat,
Luhn e beat, rãcneau
copiii, la aruncarea
sticlelor de þuicã ºi de
bere. Doamna Packheiss,
a cãrei locuinþã dãdea
spre curte, vis-a-vis cu
groapa de gunoi,
dezvãluia cã ea s-a uitat
deseori în buncãrul lui
Luhn. ªi cã acesta era
mereu gol. Exagerat de
gol. Sã ne imaginãm: un
bãrbat, care nu are nimic

de aruncat. Care nimic nu poate arunca, adãugã domnul
Wetzel de la parter. Totuºi, el a aruncat tot, contrazicea
administratorul. Totul a risipit, spunea domnul Wetzel.
      Dacã ne întoarcem la acea misterioasã femeie – ºi el a
fãcut referire la ea -, eram urmãtorii ei ºi-i ceream
administratorului sã ne punã la punct locuinþa. Aveam
ºaptesprezece ani, dispus pentru cãutare ºi înþelegere ºi
doream sã aflu cealaltã faþã a tinereþii mele. Pentru prima
datã treceam pragul lui Luhn. În timp ce mama mea aduna
lucrurile stricate, eu strângeam atentã ce era de pãstrat:
note rupte ºi scrisori începute. Bucãþi de vioarã, la care el i-
a rupt gâtul. Coarde, arcuº, alte bucãþi. În secret, am bãgat
amortizorul în buzunar. Pe acel perete, pe care noi l-am
împãrþit, stãteau mãrturie douãsprezece foi de calendar, fãrã
imagini, dintr-o existenþã contabilã a ultimilor ani. Fiecare
spaþiu pentru câte o lunã era tãiat cu o carioca roºie. O linie
prin toate zilele, pe care Luhn le rezolvase sau ele îl
rezolvaserã pe el. Numai un singur câmp era rãmas liber.
Era acea zi, în care începea cursa abruptã a liniei de cãdere?
      Pe noptierã era o fotografie. Dintr-o lumânare care a ars
rãmãsese numai mucul. Singur ºi negru. Fotografia îi arãta
în faþa unei orchestre. Chiar se þineau de mâini. Chiar el era
cel care þinea bastonul de dirijor. Totuºi: contabilul lângã
virtuozã. Chiar vibraþia pãrea îmblânzitã, în orele
impresionant de emoþionante poate de o mare nevoie, ca ºi
contururile posibilului sã se dizolve. De ce el nu a deschis?
La ºaptesprezece ani nu ºtiam despre deplasarea inversã
a sentimentelor ºi a comportamentului. Cât de uºor ar fi
putut sã ardã aici, mi-a întrerupt mama gândurile, apoi s-a
uitat l-a mucul încremenit în cearã.
      Cu un vecin râzi. Cu un prieten plângi. Cu domnul Luhn
n-am putut nici sã râd, nici sã plâng. Prea târziu am ajuns
de cealaltã parte a peretelui. Mã voi îngriji de el, anunþam
eu, când dãdeam jos rândurile de tul, care þineau privirea
captivã ºi închideau ziua. Mama s-a uitat la mine îngrozitã.
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CONFLUENÞE

PUBLIUS OVIDIUS NASO – 2000
Poetul latin Ovidius (43 a. Ch – 17 p. Ch.) a fost exilat la Tomis (Constanþa) în anul 8 p. Ch. de cãtre Octavius Augustus, din pricini nicicând elucidate pe deplin, dar destul de grave,

dacã nici Tiberius, urmaºul împãratului, nu l-a iertat. Considerat la Roma cel mai important poet al iubirii („Amores”, „Heroides”, „Ars amandi”), exilul pe pãmântul geþilor, la malul
Pontului Euxin (Marea Neagrã), unde rãmâne pânã la sfârºitul vieþii, aveau sã îl transforme într-un elegiac („Tristia”, „Pontica”), un cântãreþ al durerii nemãrginite a celui surghiunit.
În micã mãsurã, versurile sale din þinuturile dacicie am putea sã le considerãm un document, pentru cã ele sunt expresia subiectivã a unei dureri profunde. Dãm mai jos un fragment
din „Tristia”, bilingv, pentru ca cititorul de astãzi sã-ºi mai aminteascã mãcar în acest chip limba strãmoºilor (limbã pe care nu mai poate sã o studieze nici în ºcoalã), prin versurile
unice ale unuia dintre cei mai mari poeþi ai antichitãþii, care a trãit, a scris ºi a murit pe meleagurile românilor de azi.

R. C.

Non hic librorum, pre quos inviter
alarque,
Copia: pro libris arcus et arma
sonant.
Nullus in hac terra, recitem si
carmina, cuius
Intellecturis auribus utar, adest.
Non quo secedam, locus est: cus-
todia muri
Summovet infestos clausaque
porta Getas.
Saepe aliquod quaero verbum
nomenque locumque,
Nec quisquam est, a quo certior
esse queam.
Dicere saepe aliquid conanti –
turpe fateri? –
Verba mihi desunt, dedidicique
loqui.
Threicio Scythicoque fere
circumsonor ore,
Et videor Geticis scribere posse
modis:
Crede mihi, timeo, ne sint inmixta

Latinis
Inque meis scriptis Pontica verba legas.
Aici nu-i belºug de cãrþi care sã mã atragã ºi din care sã-
mi hrãnesc
Mintea; în locul cãrþilor rãsunã arcul ºi armele
Nu-i nimeni ale cãrui urechi ar putea sã-mi înþeleagã poeziile,
Daca i le-aº citi.
Nici n-am un loc potrivit unde sã mã retrag. Paznicii de la zid
ªi poarta închisã depãrteazã pe duºmãnoºii geþi.
Adesea întreb despre vreo vorbã, de un nume sau loc,
Dar nu-i nimeni care sã mã poatã lãmuri.
Când încerc sã spun ceva, deseori îmi lipsesc cuvintele;
Mi-e ruºine s-o mãrturisesc – m-am dezvãþat sã vorbesc.
În jurul meu glãsuiesc aproape numai guri tracice ºi scitice.
Îmi pare cã aº putea scrie în versuri getice.
Crede-mã, mi-e teamã cã s-au strecurat printre cele latineºti
ªi cã în scrierile mele vei citi cuvinte pontice.

Sed neque, cui recitem, quisquam est, mea carmine, nec qui
Auribus accipiat verba Latina suis.
Ipse mihi – quid enim faciam? – scriboque legoque,
Tutaque iudicio littera nostra suo est.
Saepe tamen dixi „Cui nunc haec cura laborat?
An mea Sauromatae scripta Getaeque legent?”
Saepe etiam lacrimae me sunt scribente profusae,
Umidaque est fletu littera facta meo.
Nu e însã nimeni pe aici cãruia sã-i recit poeziile mele;
Nimeni care sã asculte cu urechile lui vorbe latineºti.
Scriu ºi-mi citesc mie însumi ; cãci ce sã fac?
Scrisul meu este deci asigurat cã are cine sã-l judece.
Adesea mi-am zis: de ce sã mã chinuiesc cu aceastã grijã?
Citi-vor oare poeziile mele sarmaþii sau geþii?
Deseori am vãrsat lacrimi când am scris
ªi am udat scrisul cu plânsul meu. (…)

Quid potius faciam desertis solus in oris,
Quamve malis aliam quaerere coner opem?
Sive locum specto , locus est inamabilis et quo
Esse nihil toto tristius orbe potest,
Sive homines , vix sunt homines hoc nomine digni,
Quamque lupi saevae plus feritatis habent.
Non metuunt leges, sed cedit viribus aequum,
Victaque pugnaci iura sub ense iacent.
Pellibus et laxis arcent mala frigora bracis,

„Scriu ºi ard în foc cãrþile pe care le scriu.”
Oraque sunt longis horrida tecta comis.
In paucis extant Graecae vestigia linguae,
Haec quoque iam Getico barbara facta sono.
Unus in hoc nemo est populo , qui forte Latine
Quaelibet e medio reddere verba queat.
Ille ego Romanus vates – ignoscite, Musae! –
Sarmatico cogor plurima more loqui.
En pudet et fateor, iam desuetudine longa
Vix subeunt ipsi verba Latina mihi.
Nec dubito , quin sint et in hoc non pauca libello
Barbara: non hominis culpa sed ista loci.
Ce-aº putea face mai bun eu, care sunt pãrãsit aici pe
þãrmuri singuratice?
Ce leac sã încerc pentru a-mi uºura necazurile?
Dacã privesc acest loc, el îmi apare neprietenos ºi nicãieri,
În toatã lumea, nu poate fi altul mai trist.
Dacã privesc oamenii, cãci abia sunt vrednici de acest nume,
Vãd la ei mult mai multã cumplitã sãlbãticie decât la lupi.
Nu se tem de legi, ci dreptatea cedeazã în faþa forþei
ªi zace la pãmânt învinsã de sabia cu care se duc luptele.
Se apãrã împotriva frigului nãpraznic cu piei de animale
ºi cu pantaloni largi,
Iar feþele lor aspre sunt acoperite cu pãr lung.
La puþini dintre ei se mai pãstreazã urme ale limbii greceºti,
Iar aceasta a devenit ºi ea barbarã din pricina accentului ei getic.
În aceastã mulþime nu-i nimeni care întâmplãtor sã ºtie latineºte
ªi care sã poatã rosti mãcat câteva cuvinte.
Chiar eu, poet roman – iertaþi-mã Muzelor! –
Sunt silit sã vorbesc de cele mai multe ori dupã obiceiul sarmatic.
Iatã, mi-e ruºine, dar mãrturisesc: din cauza
dezobiºnuinþei îndelungate,
Chiar mie îmi vin cu greu în minte cuvintele latine.
Nu mã îndoiesc cã în astã cãrþulie s-au strecurat multe
Din limba barbarilor: nu-i vina omului, ci a locului.

Vix ope castelli defendimur et tamen intus
Mixta facit Graecis barbara turba metum.
Quippe simul nobis habitat discrimine nullo
Barbarus et tecti plus quoque parte tenet.
Quorum ut non timeas, possis odisse videndo
Pellibus et longa corpora tecta coma.
Hos quoque, qui geniti Graia creduntur ab urbe,
Pro patrio cultu Persica braca tegit.
Exercent illi sociae commercia linguae:
Per gestum res est significanda mihi.
Barbarus his ego sum, qui non intellegor ulli,
Et rident stolidi verba Latina Getae;
Merque palam de me tuto male saepe loquuntur
Forsitan obiciunt exiliumque mihi,
Utque fit, in me aliquid, si quid dicentibus illis
Abnuerim quotiens adnuerimque, putant.
De-abia suntem apãraþi de întãritura fãcutã ºi chiar
înãuntrul cetãþii
Gloata barbarilor, amestecatã cu greci, provoacã teama;
Cãci ei locuiesc împreunã cu noi, fãrã deosebire,
ªi ocupã cea mai mare parte din case.
Chiar dacã nu þi-ar fi fricã de ei, i-ai putea urî, vãzându-le
Trupurile acoperite cu piei ºi pãrul lung.
ªi acei pe care îi crezi cã se trag din oraºe greceºti
Se îmbracã cu pantaloni persani, în loc de portul strãbun.
Ei vorbesc între ei o limbã pe care o înþeleg;
Dar eu trebuie sã mã înþeleg prin semne.
Eu sunt aici barbarul, cãci nu sunt înþeles de nimeni:
Când aud cuvinte latineºti, geþii râd prosteºte;
Cu siguranþã cã deseori vorbesc rãu despre mine pe faþã;

Poate îmi reproºeazã cã sunt surghiunit;
ªi dacã, aºa cum se întâmplã, eu fac vreun gest de
dezaprobare sau aprobare,
Când vorbesc ei ceva, îl rãstãlmãcesc împotriva mea.

Non liber hic ullus, non, qui mihi commodet aurem,
Verbaque significent quid mea, norit, adest.
Omnia barbariae loca sunt vocisque ferinae,
Omniaque hostilis plena timore soni.
Ipse mihi videor iam dedidicisse Latine:
Nam didici Getice Sarmaticeque loqui.
Nec tamen, ut verum fatear tibi, nostra teneri
A componendo carmine Musa potest.
Scribimus et scriptos absumimus igne libellos:
Exitus est studii parva favilla mei.

Nu-i nici o carte pe aici, nu-i
cine sã-ºi plece urechea
ªi sã înþeleagã cuvintele
mele.
Peste tot, numai barbari cu
glasul lor sãlbatic,
Toate locurile sunt pline de
teama glasului duºman.
Eu însumi am impresia cã m-
am dezvãþat de limba latinã;
Cãci am învãþat sã vorbesc
limba geticã ºi sarmaticã.
Totuºi, ca sã-þi mãrturisesc
adevãrul,
Muza mea nu se poate abþine
de a nu mai compune versuri,
Scriu ºi ard în foc cãrþile pe
care le scriu:

Rezultatul muncii mele este un pic de cenuºã.

Nec te mirari, si sint vitiosa, decebit
Carmina, quae faciam paene poetica Getes.
A! pudet, et Getico scripsi sermone libellum,
Structaque sunt nostris barbara verba modis,
Et placui, – gratare mihi – coepique poetae
Inter inhumanos nomen habere Getas.
Materiam quaeris? Laudes de Caesare dixi.
Nu trebuie sã te miri, dacã versurile mele sunt cumva rele:
Eu care le scriu am devenit aproape un poet get.
Ah! Mi-e ruºine: am scris o cãrþulie în limba geticã,
În care cuvintele barbare au fost aºezate dupã ritmul
versurilor noastre.
Le-au plãcut – felicitã-mã – ºi am început sã am
Faimã de poet printre neomenoºii geþi barbari.
Mã întrebi de subiect? Am adus laude împãratului…

Sursa traducerii: Izvoare privind Istoria României 
(Fontes ad Historiam Dacoromaniae pertinentes).

vol. I. De la Hesiod la Itinerarul lui Antoninus,
Bucureºti, 1964 (pewww.dacoromanica.ro)
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